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Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông. 

 

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông (Tờ trình số 97/TTr-

BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2020 và số 18/TTr-TTTT ngày 23 tháng 4 năm 

2021) về việc kéo dài thời gian thực hiện “Đề án cung ứng dịch vụ phát thanh, 

truyền hình qua mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 

2015-2020” kèm theo Quyết định số 1984/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2014, 

Thủ tướng Chính phủ: 

1. Đồng ý với đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tiếp tục 

thực hiện “Đề án cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng Internet 

phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2015-2020” đến hết năm 2021. 

2. Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương tiếp thu ý kiến các Bộ, cơ 

quan, hoàn thiện Đề án giai đoạn 2021-2025, trong đó lưu ý: bảo đảm hiệu quả; 

đúng quy định pháp luật, đặc biệt là về bản quyền; đáp ứng được yêu cầu, nhiệm 

vụ thông tin đối ngoại; báo cáo Thủ tướng Chính phủ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Các Phó Thủ tướng (để b/c); 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;                   

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,  

  các Vụ: QHQT, KTTH, PL;    

- Lưu: VT, KGVX (02). BH 

KT. THỦ TƯỚNG  

PHÓ THỦ TƯỚNG 
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